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INHOUD VAN DEZE NIEUWSBRIEF
Agenda | Oudermorgen | Informatieavond | Rust, reinheid en regelmaat | Hoofdluis | Luizenbrigade | Bijlagen |
Tijdstip volgende nieuwsbrief
AGENDA november & december
25-11: Ouderavond over de bouw van de nieuwe school en het fusieproces, 19:30 uur.
16-12: Vrije middag i.v.m. studiedag personeel. De school is om 12:00 uur uit.
23-12 t/m 06-01: Kerstvakantie
10-01: Inschrijfmoment nieuwe leerlingen
Oudermorgen
We kijken terug op een fijne oudermorgen. Wat was de belangstelling groot! En wat gaven veel ouders een positieve
reactie; heel fijn!
Samen bouwen in Vertrouwen - Informatieavond nieuwe school
Op maandag 25 november 2019 hebben we een informatieavond belegd op de Rehobothschool voor alle ouders.
Aanvang 19.30 uur. U vindt de officiële uitnodiging in bijlage 1. We willen alle ouders op de hoogte stellen van de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot het proces Samen bouwen in Vertrouwen en met betrekking tot de nieuwbouw van
de school. De heren Alex de Bruin en Dick Both die de fusie van de twee scholen begeleiden en de heer Bos van
Roos&Ros, zullen op deze informatieavond u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Parkeren
We stellen het erg op prijs als u komt en willen u met nadruk vragen om op de fiets te komen. Op de parkeerplaats
voor de school beschikken we niet over voldoende parkeerruimte, omdat de nabijgelegen kerk ook gebruik maakt van
deze parkeerplaats. Als u niet op de fiets kunt komen, adviseren we u om uw auto te parkeren in de wijk Schollevaar
nabij de Vrijheidsdans en de Klepperdans.
Rust, reinheid en regelmaat
Misschien heeft u het al van uw kind(eren) gehoord: vanaf maandag 18 november zijn we gestart met het extra
benadrukken van orde en rust. We geloven dat zaken als rust, reinheid en regelmaat onontbeerlijk zijn voor een goed
schoolklimaat en onderwijsproces. Samen met de leerlingen hebben we de volgende afspraken gemaakt en
besproken:
1. Als de bel gaat, gaan de leerlingen direct in een geordende rij op de juiste plek staan. Deze rij blijft zo totdat
deze binnen in het lokaal is. De plaats voor de rij op het plein wordt met verf aangegeven. (geordende rij = 2
leerlingen naast elkaar op een vaste plek + rechte rij)
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2. Als de bel gaat, haalt de leerkracht direct zijn of haar groep op en laat de groep in een geordende rij naar
binnen lopen.
3. De rijen gaan op afgesproken volgorde naar binnen toe. Wees hier flexibel in: als een groep langer buiten blijft
staan omdat de rij niet goed staat, mag je uiteraard eerder naar binnen.
4. Als een leerkracht pleinwacht heeft, zorgt deze ervoor dat hij of zij op tijd op het juiste plein staat. Je mag
hiervoor je eigen groep 2 minuten eerder naar buiten sturen.
5. Op de gang lopen de leerlingen en praten zij rustig bij het naar buiten gaan.
6. We letten op netheid. Jassen en andere materialen mogen alleen zijn op de daarvoor bestemde plaatsen.
Elke leerkracht stelt een leerling aan die de netheid op de gang controleert.
7. Bij wangedrag of ruw taalgebruik op het plein (opzettelijk duwen, plagen o.i.d.) grijpt de pleinwacht direct in.
Dit geldt ook voor ruw omgaan met pleinmateriaal.
Natuurlijk hebben we gesproken over bijbehorende beloningen en consequenties, waarbij we ervan uitgaan dat deze
tijdelijk nodig zullen zijn om het gewenste gedrag te automatiseren.
Deze afspraken functioneren alleen als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en zich aan de afspraken
houdt. Dit betekent dat we ook elkaar mogen en moeten aanspreken.
We zien samen uit naar een nog fijnere leef- en leeromgeving in onze school!
Hoofdluis
Ondanks alle extra controles en voorzorgsmaatregelen, kampen er nog kinderen met hoofdluis. Wilt u alert blijven,
zorgvuldig en herhaaldelijk kammen en als u hoofdluis of neten aantreft, dit direct melden bij de leerkracht van
betreffende kind(eren)? Bij voorbaat hartelijk dank.
Luizenbrigade – herhaalde oproep: 16 vrijwilligers nodig!
Hartelijk dank voor de spontane reacties die we kregen op de oproep voor vrijwilligers van de luizenbrigade. We kunnen
de onderstaande lijst aardig aanvullen, maar we zijn er nog niet helemaal. We willen daarom nog een keer de vraag
stellen: Wilt u bijdragen aan een luisvrije school en u aanmelden als vrijwilliger bij de luizenbrigade?
Hieronder vindt u per groep het aantal benodigde ouders. Wij vragen u om u aan te melden voor de groep van (één
van) uw kind(eren). Wilt u uw aanmelding doen via c.hoogendijk@ebenhaezer-capelle.nl? Alvast bij voorbaat heel
hartelijk dank!
Groep en leerkracht op donderdag

Reeds ingedeelde ouder

Aantal benodigde ouders

1, juf De Blois

Elizabeth de Groot

2

1/2, juf Schilperoord

Anne-Sophie Spierings

1

Annelies van Roon
2, juf Kreuk

Arina Boer

1

Marion Waaijenborg
3a, juf Bosse

Ellen Verduijn

1

Corianne Seip
3b, juf Boudesteijn

Marloes van Haarlem

2

4, juf Vuik

Naomi Klomp

1

Rianne Kersbergen
4/5, juf Doornekamp

Betty de Groot

2

5, juf De Raaf

Helène Bos

1

Herma Harlaar
6, juf De Graaf

Corine Roodzant

1

Corine Hoogendijk
6/7, juf Mieras

Dianne de Leeuw

2

7, juf Speksnijder

Ada Izelaar

0

Ingrid Schouten
Dini van der Klocht
8a, juf Boer

Marianne Slingerland

1

Thea van den Berg
8b, juf Keereweer

Annelie Wiersma
Arine Simonse

Bijlagen
1. Uitnodiging informatieavond 25 november
Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 december.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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